ROLLUIKDIRECT
HANDLEIDING

MOTOR AFSLAG AANPASSEN

BOVEN AFSLAG
Lees eerst deze handleiding goed door.
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Laat het bestaande rolluik geheel naar beneden.
Maak de kap open (boortje 3 popnagels uitboren)
Bedien het rolluik met de schakelaar of zender naar omhoog.
Rolluik stopt en gaat niet ver genoeg omhoog? Naar stap 10
Gaat het rolluik te ver omhoog, dan tijdig stoppen. Naar stap 7
Stopt het rolluik op de goede plaats? Dan bent u klaar en is de afslag ingesteld.
Rolluik een stukje terug omlaag laten gaan ( +/- 20 cm)
Draai enkele slagen aan de bovenste stelschroef. *
Hiervoor heeft u een afstelstiftje nodig, deze is gratis verkrijgbaar bij uw leverancier.
Terug naar stap 3
Laat de schakelaar naar omhoog staan / bij zenders blijft dit enige tijd actief
Draai enkele slagen aan de bovenste stelschroef. *
Zoals u ziet gaat bij bediening van de afstelling het rolluik telkens een stukje omhoog.
Stel zo het rolluik op de juiste hoogte.

LET OP: Als de schakelaar naar omhoog staat / de zender actief is in de omhoog richting, kunt u met de afstelling van de boven
afslag niet het rolluik naar beneden laten gaan. Daarvoor moet de schakelaar / zender het commando geven, gaat u naar stap 7
Dit alles met beleid, tot rolluik de juiste stand heeft bereikt
Laat het rolluik op en neer lopen om alles te controleren.
* draairichting afstelstift:

= naar boven, met klok mee

motor

= naar beneden, tegen klok in

stelschroeven

ROLLUIKDIRECT
HANDLEIDING

MOTOR AFSLAG AANPASSEN

BENEDEN AFSLAG
Lees eerst deze handleiding goed door.
Voor nieuwe motoren is er een andere afstelmethode dan voor motoren die bijgesteld moeten worden. De onderstaande
stappen zijn voor het bijstellen van een motor, oftewel het aanpassen van de motor afslag.
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Laat het bestaande rolluik geheel naar boven.
Maak de kap open (boortje 3 popnagels uitboren)
Bedien het rolluik met de schakelaar of zender naar omlaag.
Rolluik stopt en gaat niet helemaal beneden? Naar stap 10
Gaat het rolluik te ver naar beneden, dan tijdig stoppen. Naar stap 7
Stopt het rolluik op de goede plaats? Dan bent u klaar en is de afslag ingesteld.
Rolluik stukje terug omhoog laten gaan ( +/- 20 cm)
Draai enkele slagen aan de onderste stelschroef *
Hiervoor heeft u een afstelstiftje nodig, deze is gratis verkrijgbaar bij uw leverancier.
Ga NAAR STAP 3
Laat de schakelaar naar omlaag staan / bij zenders blijft dit enige tijd actief
Draai aan de onderste stelschroef *
Zoals u ziet gaat bij bediening van de afstelling het rolluik telkens een stukje omlaag.
Stel zo de motor af op de juiste plaats.

LET OP: Als de schakelaar naar beneden staat / de zender actief is in de omlaag richting, kunt u met de afstelling van de beneden
afslag niet het rolluik naar boven laten gaan. Daarvoor moet de schakelaar / zender het commando geven, gaat u naar stap 7
Dit alles met beleid, tot rolluik de juiste stand heeft bereikt
Laat het rolluik op en neer lopen om alles te controleren.
Het rolluik moet geheel sluiten en de veren drukken het pakket naar beneden.
Er dient dan 1 tot 2 lamellen boven de geleiders uit te komen in gesloten toestand.
Indien er te veel lamellen in het rolluik zitten deze verwijderen omdat anders de veren uit de as kunnen loskomen.
* draairichting afstelstift:
= naar boven, tegen klok in

motor

= naar beneden, met klok mee

stelschroeven

